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NEBULA (unedited version) Mar 16 2021 Buku ke-7 Petualangan Raib, Ali dan Seli. Buku ini lanjutan dari SELENA.
Menceritakan siapa orang tua RAIB. Dan kebangkitan musuh besar mereka yang baru. **Novel ini adalah naskah awal (asli)
dari penulis; tanpa sentuhan editing, layout serta cover dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak,
pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.**
Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin (unedited version) Aug 09 2020 Kisah tentang melepaskan. **Novel ini adalah
naskah awal (asli) dari penulis; tanpa sentuhan editing, layout serta cover dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda
dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.**
SESUK Jan 26 2022 Dia bisa ke mana pun dia mau, tidak bisa dikurung. Dia bisa pergi kapan pun dia ingin pergi, tidak ada
pintu, dinding, yang bisa menahannya. Jangan dibicarakan, jangan dibahas, jangan diganggu. Maka mereka tidak akan
menggangu kita. Sesuk. Kamu akan tahu, apa dan kenapa… Kamu akan tahu, siapa dan mengapa… Semua kejadian… Semoga
itu belum terlambat.
Terapi Depresi Aug 01 2022 Dengan Emotional Freedom Techniques (EFT) yang mudah dan sederhana, Anda akan dibimbing
untuk melepaskan masalah, menguapkan emosi, menerima kenyataan, mengikhlaskan, memaafkan, serta melakukan
pengendalian diri terhadap masalah-masalah baru yang mungkin muncul di masa mendatang.
Hafalan Shalat Delisa Sep 21 2021 Kisah tentang Delisa yang menghafal bacaan shalat.
When Everything Took a Turn for the Worse Oct 30 2019 Putri was a nine-year old little girl who was always happy. She was
an only child. Her father was a businessman, and her mother was a housewife who took good care of her family. Suddenly, their
family got into serious trouble. Everything took a turn for the worse. Will the Putri be able to pass it? What will she do? This story
is about patience. Happy reading.
Home Jul 08 2020 An epic historical saga, Home expands Oscar-nominated documentary The Act of Killing's scope to delve into
Indonesia's tragic 20th century
Kamu Bersabar, Maka Kamu Bahagia Apr 28 2022 Kamu Bersabar, Maka Kamu Bahagia Penulis : Khira Agisniani Ukuran :
14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-025-4 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Bersyukur dan Bersabarlah, Kamu
Akan Bahagia dan Tenang www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
How to Do Media and Cultural Studies Jan 02 2020 Providing a student guide to the process of research and writing for media
and cultural studies, the author covers both quantitative and qualitative methods and includes a list of useful library resources and

essential Web sites.
Rembulan tenggelam di wajahmu Nov 04 2022
Earth Feb 12 2021
K The Lazy Koala Sep 09 2020 In a thick forest on the continent of Australia, with closely packed eucalyptus trees towering up
into the sky. And a lake spreading out all around it. There lived a happy koala family. Mummy Koala, Daddy Koala, and their
child, K. K was now two years old and he was growing into a healthy young male koala. K was just like the other teenage koalas,
except for one thing, oh my, K was so lazy, he loved sleeping. You should know that koalas actually sleep for 16-20 hours per
day. But K, he was extraordinary, he could sleep for 22 hours per day. Goodness, just imagine how long K slept. If he went to
sleep at eight o’clock in the evening, that meant, he would only wake up at six o’clock in the evening on the following day. But one
day, something happens in the forest, and K will have a new adventure! Fantastic adventure!
Merebut Peran Tuhan Dec 25 2021 Tuhan, kita sering kali berebut peran. Tidak. Bukan kita, tapi aku. Aku sibuk mengatur
hidup, harusnya begini dan begitu. Setelah ini harusnya itu. Ironisnya, saat keserakahanku menjadikan Tuhan ikut campur pada
rencana kehidupan, saat itu pula aku tak berlaku sebagai hamba yang baik. Sedangkan Kau, yang perannya sering kali aku
recoki, kemahaan-Mu sama sekali tak terganggu. Dengan atau tanpa keangkuhanku yang ingin turut campur, Kau tetap Tuhan
yang Mahabaik. Memberikan kehidupan dan mengasuhnya. Allah, ajari aku agar jadi hamba yang baik. Dan cukuplah Kau
saja yang menjadi Tuhan. Tak usahlah diri hina ini ikut mengatur urusan-urusan yang sudah ada Pengaturnya.
Persona Non Grata Jun 26 2019 At long last, Gaius Petreius Ruso and his companion, Tilla, are headed home-to Gaul. Having
received a note consisting only of the words "COME HOME!" Ruso has (reluctantly, of course) pulled up stakes and brought Tilla
to meet his family. But the reception there is not what Ruso has hoped for: no one will admit to sending for him, and his brother
Lucius is hoping he'll leave. With Tilla getting icy greetings from his relatives, Lucius' brother-in-law mysteriously drowned at sea,
and the whole Ruso family being sued for bankruptcy, it's hard to imagine an unhappier reunion. That is, until Severus, the
plaintiff in the bankruptcy suit, winds up dead, and the real trouble begins... Engrossing, intricate, and-as always-wonderfully
comic, Ruth Downie's latest is a brilliant new installment in this irresistible series. This is everything we've come to expect from our
charming, luckless hero.
Book Writing For Popularity And Personal Branding Aug 21 2021 Kebanyakan orang selalu beranggapan bahwa menulis buku
itu adalah sebuah pekerjaan yang terlalu berat. Mereka membayangkan sebagai sebuah benda yang teramat berat dengan
beratas-ratus halaman ditambah lagi uraian yang panjang dan lebar. Menulis buku semacam itu hanya pantas dilakukan oleh
seorang cerdik cendekia atau pakar/ahli. Padahal, menulis buku dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang umur dan
profesinya. Buku ini akan mengubah sebuah paradigma bahwa menulis buku itu begitu sulit seperti yang mereka bayangkan.
Sebenarnya, siapapun orangnya dan apapun profesinya pada dasarnya bisa menulis buku. Apalagi bagi mereka yang memang
mempunyai keahlian di bidang sastra khususnya dunia tulis-menulis. Bukankah mereka sudah punya bekal tentang dasar-dasar
menulis seperti menulis SMS, surat, diari dan lainnya yang biasa dilakukan sehari-hari. Di bangku sekolah tentunya juga sering
di beri tugas menulis oleh gurunya seperti membuat surat izin, surat pernyataan, karangan atau puisi yang kesemuanya itu
berkaitan dengan pelajaran bahasa. Bukankah itu modal dasar untuk menulis? Banyak orang berlomba-lomba untuk menulis
buku dan bisa menerbitkannya. Buku ini disusun sebagai panduan bagi pembaca untuk lebih memahami seluk beluk penulisan
sebuah buku. Pembaca akan dibimbing bagaimana belajar menulis buku, bagaimana mencari ide tulisan, bagaimana menyusun
buku sampai pada bagaimana menyusun buku sampai pada bagaimana menerbitkan buku. Diharapkan pembaca tidak perlu ikut
pelatihan menulis buku di luar sana. Sudah bayar mahal, tetapi hasilnya belum tentu juga membuahkan hasil. Dengan membaca
buku ini, pembaca akan segera terketuk hatinya untuk memulai menulis.
The Conference of the Bottle Tops Sep 29 2019 Today the bottle tops dwelling in Cupboard Number 10 are having an important
conference (meeting). There are fifteen bottle tops dwelling in that cupboard and they are flocking to the meeting place. Cupboard
Number 10 is made out of teak wood, it’s two metres high and has five shelves. Three bottle tops occupy each shelf. The cupboard
has a strong glass door and it sits right in the corner of a large room. What problems will they talk about? What great mystery
must they solve?
CINTAKU ANTARA JAKARTA & KUALA LUMPUR Feb 01 2020 Novel ini diterbitkan indie, diawal-awal kepenulisan Tere
Liye. Jika kalian bingung membacanya, dimaklumi saja. Novel ini dibuat saat Tere Liye masih belajar menulis. Judulnya saja
masih pakai kata 'cinta'. Tapi boleh jadi seru, lucu membacanya. Dan boleh jadi kalian bisa belajar banyak.
Kata Sejuta Makna Jun 18 2021 """Ada hikmah dari setiap kejadian yang dialami oleh manusia. Rangkaian peristiwa sederhana
terkadang menjadi bahan utama bagi kita untuk merenung, mengoreksi diri, serta belajar menjadi pribadi yang lebih baik.
Namun, hal ini akan hilang terlupakan seiring waktu jika tidak dituangkan lewat sebuah tulisan. KATA SEJUTA MAKNA
memberikan cara pandang baru. Dari sebuah kata, kita dapat memandang suatu permasalahan dengan sikap yang lebih positif.
Buku ini berbeda dengan buku motivasi lainnya yang kebanyakan hanya berisi tiptip dan mengandalkan teori yang sudah umum
ditulis pakar motivasi. KATA SEJUTA MAKNA cenderung menggunakan pendekatan spiritual tanpa menggurui, sehingga
pembaca dapat sekaligus belajar agama dengan cara yang lebih asyik. Disajikan dengan gaya bahasa blog yang renyah, tiap
judul dapat dibaca sekali duduk, sehingga pembaca tidak akan merasa bosan. Buku ini dapat dibaca secara urut dari awal

hingga akhir maupun secara acak per sub bab tanpa mengurangi bobot tulisan."""
LUMPU (unedited version) Mar 28 2022 Buku ke-10 dari serial petualangan Ali, Raib & Seli Apakah Ali, Raib dan Seli bisa
mengalahkan LUMPU? **Novel ini adalah naskah awal (asli) dari penulis; tanpa sentuhan editing, layout serta cover dari
penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.**
PERGI (unedited version) Apr 04 2020 Sebuah kisah tentang menemukan tujuan, ke mana hendak pergi, melalui kenangan demi
kenangan masa lalu, pertarungan hidup-mati, untuk memutuskan ke mana langkah kaki akan dibawa. **Novel ini adalah
naskah awal (asli) dari penulis; tanpa sentuhan editing, layout serta cover dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda
dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.**
Supernova Jan 14 2021 Supernova: The Knight, The Princess and the Falling Star presents a series of intertwined and
unconventional love stories, straight and gay, with a bit of science and spirituality added to the mix. The major characters are
young, urban, and technologically highly aware. They are caught up in major forms of contemporary social conflict. The work
has been highly acclaimed. The poet Taufiq Ismail has written: "A renewal has taken place in Indonesian literature over the past
decade. Supernova is an intelligent, unique and truly exciting exploration of science, spirituality and the nature of love." The
literary critic Jacob Soemardjo suggests: "This is an attractive novel by a young writer. It is an intellectual work in the form of a
work of pop art, set in the real world. It opposes old values with new ways of understanding, so that readers can see the world in
a different way."
Sastra dan Anak di Era Masyarakat 5.0 Menguatkan Karakter Nasional Berwawasan Global Jun 30 2022 Dalam beberapa
tahun terakhir, kajian terhadap sastra mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk di dalamnya sastra anak. Hal ini
tampaknya tak lepas dari kesadaran bahwa sastra anak menduduki posisi penting dalam upaya membentuk manusia
berkepribadian unggul. Sastra anak menjadi medium apik dalam mengembangkan wawasan tentang kehidupan dan mentransfer
nilai-nilai kepada anak dalam balutan keindahan bangun bahasa-ceritanya. Karena itu, menurut Nurgiyantoro, akhirnya timbul
kesan bahwa pembelajaran sastra tidak lain adalah pembelajaran moral atau nilai-nilai. Indikasi perkembangan kajian sastra
anak terlihat dari penelitian-penelitian sastra anak yang menggunakan perspektif baru, yang tak terpisahkan dari derap
kemajuan zaman dalam bidang teknologi atau yang lebih kita kenal dengan industry 4.0. Misalnya, lahirnya sastra digital atau
cyber sastra. Kemunculan sastra dalam bentuk digital menjadi angin segar bagi tumbuh suburnya karya sastra, karena cyber
sastra memiliki ruang publikasi yang sangat luas. Artinya, aturan-aturan dan konvensi-konvensi tentang penerbitan karya agak
terkesampingkan. Di sisi lain, sastra anak hakikatnya memerlukan adanya batasan mengingat sasarannya adalah anak dengan
segala latar belakang dan karakteristiknya. Implikasinya, kajian sastra anak pun berkembang seturut dengan itu. Perkembangan
teknologi yang begitu cepat pada sisi yang lain menumbuhkan kekhawatiran akan terkikisnya sisi humanis kita, baik pada tataran
individu secara pribadi maupun pada tataran individu sebagai representasi dari nilai-nilai karakter bangsa. Karenanya, saat ini
kita mulai beranjak dari revolusi industry 4.0 menuju Masyarakat 5.0. Di sinilai, sekali lagi, posisi strategis sastra ditunjukkan,
mengingat fungsi dasar sastra yaitu dulce (menghibur) dan utile (mendidik). Dalam hal ini, tentu yang dimaksud adalah
menghibur dan mendidik untuk-anak-anak. Kondisi-kondisi di atas mengarah pada satu benang merah, bahwa peranan para
sastrawan, peneliti, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk menjadi bagian dari upaya mengantarkan generasi bangsa memiliki
karakter unggul dan berwawasan global melalui sastra. Sebagai respon atas hal tersebut, HISKI Komisariat Malang, HISKI
Komisariat Surabaya, dan HISKI Komisariat UNESA berkolaborasi untuk menghimpun dan mempublikasikan ide, pemikiran,
dan gagasan akan hal itu dalam sebuah bunga rampai berjudul “Sastra dan Anak di Era Revolusi Industri 4.0 Menuju
Masyarakat 5.0”.
Kajian Bahasa: Perspektif Multidisiplin May 30 2022 Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan penggunaan bahasa
dalam perspektif multidiplin. Artinya, kajian bahasa untuk memahami kandungan isinya dari sisi kebahasaan, nilai profetik, dan
nilai lain yang terkandung dalam setiap pemakaian bahasa. Pada tahap berikutnya, pembaca diharapkan tergerak untuk
mencoba meneliti bahasa dari sisi kebahasaan, mengaitkannya dengan kandung isinya yang tidak saja dalam bidang bahasa,
tetapi juga bidang-bidang lainnya yang dalam buku ini adalah nilai profetik, nilai karakater, dan nilai lainnya. Setelah
memahaminya, pembaca dapat menginternalisasi dan mengamalkan nilai profetik dan nilai-nilai lain yang dipaparkan di dalam
buku ini.
A Thrilling Night Aug 28 2019 In an area where corn was cultivated, nearby a big building which was used to store the corn, the
animals were gathering to enjoy the morning sunlight. There were dozens of goats, cows, ducks, geese, not forgetting the chickens.
Those animals were kept in their own pens near the big storehouse. This morning the farmhands had let the farm animals roam
around freely, while they were busy organising the harvesting of the corn. Everything seemed peaceful. Until night falls ... A
thrilling night.
Jakarta Undercover Apr 16 2021 Prowling the seedy red-light districts, the underground club circuit and the house parties of
wealthy Indonesian society, Moammar Emka offers a unique glimpse into the underbelly of modern, urban Jakarta. This is the
book that took Indonesia by storm. Moammar Emka is Jakarta's answer to Carrie Bradshaw; this is "“Sex and the City”"
Indonesian-style!
BIBI GILL (buku ke-12) May 06 2020 BIBI GILL adalah buku ke-12. Sejak kecil, hidupnya adalah tragedi! Lahir di tempat

yang hanya mengenal matahari 24 jam, sisanya gelap. Kehilangan seluruh orang-orang yang sangat disayanginya, orang tua,
adik-kakak, sahabat sejati, pasangan, anak, berkali-kali. Gelap. Hitam. Dua sisi mengerikan. Bagaimana dia menebus
semuanya? Bagaimana dia bisa menjadi petarung terkuat yang pernah ada. Sekali dia melepas teknik beku itu, bahkan Ceros, Si
Tanpa Mahkota, bukan lawan setaranya. Buku ini adalah versi unedited, fresh dari penulis. Jika kalian menemukan typo, dll
harap dimaklumi.
JENGKI Jul 28 2019 Is there a bicycle at your house? Does it belong to your parents or is it your very own? Hey, that’s great. Do
you like riding your bike? Amazing. Having a bike is actually great fun. Pushing on its pedals, holding tight onto its handlebars,
keeping your balance, woosh, we’re off onto the streets. Cool. This is the story of one particular bicycle, named Jengki. Ready for
a heartwarming adventure?
The Land of Five Towers (English Edition) Nov 23 2021 "Alif had never set foot outside of West Sumatra. He passed his
childhood days searching for fallen durian fruit in the jungle, playing soccer on rice paddies, and swimming in the blue waters of
Lake Maninjau. His mother wants him to attend an Islamic boarding school, a pesantren, while he dreams of public high school.
Halfheartedly, he follows his mother’s wishes. He finds himself on a grueling three-day bus ride from Sumatra to Madani
Pesantren (MP) in a remote village on Java. On his first day at MP, Alif is captivated by the powerful phrase man jadda wajada.
He who gives his all will surely succeed. United by punishment, he quickly becomes friends with five boys from across the
archipelago, and together they become known as the Fellowship of the Manara. Beneath the mosque’s minaret, the boys gaze at
the clouds on the horizon, seeing in them their individual dreams of far-away lands, like America and Europe. Where would these
dreams take them? They didn’t know. What they did know was: never underestimate dreams, no matter how high they may be.
God truly is The Listener. The Land of Five Towers is the first book in a trilogy written by A. Fuadi—a former TEMPO & VOA
reporter, photography buff, and a social entrepreneur. He went to George Washington University and Royal Holloway, University
of London for his masters. A portion of the royalties from the trilogy are intended to build Komunitas Menara, a volunteer-based
social organization which aims to provide free schools, libraries, clinics and soup kitchens for the less fortunate. To learn more
about Komunitas Menara and their activities, check out www.negeri5menara.com"
Tiga Jurus Mudah Menulis (Panduan Praktis Menulis Artikel, KTI dan Cerpen) May 18 2021 Tiga Jurus Mudah Menulis
(Panduan Praktis Menulis Artikel, KTI dan Cerpen) Penulis : Andy, Dyah dan Siska Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-407-001-9 Terbit : November 2021 Sinopsis : Buku berjudul “Tiga Jurus Mudah Menulis” ini ditulis oleh 3 penulis
anggota Pergumapi (Perkumpulan Guru Madrasah Penulis) yang berasal dari Jakarta, Yogyakarta, dan Malang Jawa Timur.
Semoga kehadiran buku ini bisa menjadi panduan siswa, guru maupun masyarakat umum dalam rangka meningkatkan
kemampuan menulis untuk 3 jenis tulisan, yakni artikel, karya tulis ilmiah (KTI), dan cerpen. Isi buku ini terdiri dari tiga
pembahasan utama yakni Jurus Pertama (Tips Mudah Menulis Artikel), Jurus Kedua (Teknik Mudah Menyusun KTI), dan Jurus
Ketiga (Asyiknya Menulis Cerpen). Jurus yang dimaksud disini bukanlah jurus karate, silat atau beladiri lainnya. Tapi jurus
bagaimana teknik, langkah-langkah, dan tips-tips yang tepat agar kita bisa menguasai cara menulis artikel, KTI, dan cerpen
dengan baik dan benar sesuai aturan/ketentuan yang berlaku. Dalam pemaparannya penulis menggunakan peta konsep, contohcontoh jenis tulisan, gambar, latihan menulis, dan tips-tips menulis. Bahkan dilengkapi pula dengan kata-kata motivasi dari para
pakar agar pembaca semakin termotivasi, tertarik, dan tak sabar ingin segera membuat karya tulis. Semoga kehadiran buku ini
makin mewarnai literasi tanah air. Sastrawan hebat Indonesia, Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan, “Orang boleh
pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Oleh
karena itu marilah kita terus belajar menulis dan menulis. Selamat membaca buku ini, salam literasi! Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
GNALUP-PERGI (PP) Oct 23 2021 Naskah ini adalah naskah original tanpa proses editing redaksi. Buku ke-5 dari serial aksi:
1. Negeri Para Bedebah 2. Negeri Di Ujung Tanduk 3. Pulang 4. Pergi 5. ganluPPergi (PP) Dalam buku ini, Bujang dan Thomas
berkolaborasi
Kesalahan Umum Penulis Baru Oct 11 2020 Program Penulis Independen menyerupai Indonesian Idol. Setiap bulan peserta
menampilkan karyanya kemudian akan dikomentari, diberi saran, dan dibimbing untuk lebih baik dalam karya selanjutnya.
Penulis baru tentu butuh dikomentari dan diberi saran. Namun agar dibaca saja, penulis baru harus menyebarkan (spamming)
link blog atau cerita di akun Wattpad-nya. Tentu ini mengurangi fokus penulis paling utama, yakni menulis. Akan sangat
menyenangkan apabila ada yang konstan mengkritik dan memberi saran tanpa penulis harus bersusah payah menyebarkan link
apalagi sampai dianggap menyampah. Dengan e-book ini, ditambah mengikuti Program Penulis Independen yang diadakan oleh
bukusendiri.com, diharapkan akan muncul banyak penulis baru yang karya fiksinya berkualitas.
The Gogons 1 : James & Incridible Incidents (unedited version) Nov 11 2020 6 sahabat baik sejak kuliah. Terus berteman setelah
memasuki dunia kerja. Dengan suka-dukanya. Buku ke-1. **Novel ini adalah naskah awal (asli) dari penulis; tanpa sentuhan
editing, layout serta cover dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan
kelemahan masing-masing.**
AKU MAHU MEMBACA 1000 TAHUN LAGI Sep 02 2022 Buku ini berkisah tentang perjalanan dan kehidupan seorang
pencinta buku. Sejak kecil, penulis tidak pernah berenggang dengan buku sehingga sering ditanya, “Ada apa dengan buku?” Bagi

penulis, buku adalah sebuah magis luar biasa. Buku mampu menggerakkan fikiran dan jiwa dan mengilhami gagasan baru.
Buku telah membuat orang ketawa, menangis, kecewa bahkan keliru.
PULANG (unedited version) Jul 20 2021 "Aku tahu sekarang, lebih banyak luka di hati bapakku dibanding di tubuhnya. Juga
mamakku, lebih banyak tangis di hati Mamak dibanding di matanya." Sebuah kisah tentang perjalanan pulang, melalui
pertarungan demi pertarungan, untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit." **Novel ini adalah naskah awal (asli) dari
penulis; tanpa sentuhan editing, layout serta cover dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak, pun
memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.**
TENTANG KAMU (unedited version) Jun 06 2020 Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu, itu adalah salah satu anugerah
terbesar hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih. Nasihat lama itu
benar sekali, aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi.
Masa lalu. Rasa sakit. Masa depan. Mimpi-mimpi. Semua akan berlalu, seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku
mengalir seperti sungai kehidupan. **Novel ini adalah naskah awal (asli) dari penulis; tanpa sentuhan editing, layout serta cover
dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.**
Hamlet yang Tak Lekang Oleh Waktu Dec 13 2020 Pembaca tidak pernah kekurangan penulis. Setumpuk buku fiksi terus
muncul setiap bulannya dari beragam penulis. Pembaca perlu menjelajah dari satu tumpukan ke tumpukan buku lain untuk dapat
mengaku sebagai pembaca sastra. Di sekolah, perpustakaan dan guru adalah referensi penting bagi bacaan siswa. Di luar
sekolah, ada orang tua, teman, dan media sosial yang memperkenalkan siswa kepada buku bacaan. Reda Gaudiamo lewat tokoh
Na Willa dalam buku Na Willa (2019) menceritakan tokoh kecil yang gemar membaca. Na Willa belum bersekolah dan segala
bahan bacaannya diperoleh dari kedua orang tua. Dengan perlahan, ibu Na Willa mengajarkannya mengenal huruf-huruf. Na
Willa membayangkan perpustakaan sebagai kamar yang menyenangkan jika dapat terus ditinggali. Cara anak menerima dan
menolak ide-ide dalam sebuah buku sering di luar dugaan orang tua dan guru. Di sekolah, anak-anak hingga beranjak remaja
diajarkan jika membaca adalah perbuatan baik. Perkenalan anak-anak pada buku sudah berlangsung lama bahkan sebelum
mereka dapat membaca. Namun referensi bacaan mereka terkadang tidak cukup meluas bahkan hingga mereka dewasa dan
menjadi orang tua. Dalam penerbitan buku Hamlet yang Tak Lekang Oleh Waktu, sekolah tidak hanya mengenalkan siswa
kepada buku namun juga kepada dunia tulis. Selain sebagai pembaca, siswa mesti pula menjadi pencipta karya. Siswa diajak
mengulas buku lewat tulisan. Buku-buku yang dibahas pun cukup beragam, meskipun karya-karya Tere Liye tetap menjadi
primadona. Pande mengulas buku Tere Liye berjudul Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin (2010). Buku berkisah
mengenai Tania sebagai gadis miskin yang ditolong pemuda mapan. Tania yang luar biasa cerdas dan cantik dengan waktu cepat
dapat merombak kehidupannya. Tania tentu saja jatuh cinta dengan penolongnya, namun si pemuda mapan justru menikah
dengan perempuan lain. Tania yang baik hati lekas sembuh dari perasaan sakit hatinya. Astronia mengulas buku Rembulan
Tenggelam di Wajahmu yang menceritakan perjalanan hidup Ray. Dunia tidak memberikan kesempatan pada Ray untuk hidup
menjadi orang baik. Namun dengan segala keburukan yang dilakukan, Ray berusaha untuk memaknai hidupnya. Jilan Kansa
mengulas buku Ayahku (Bukan) Pembohong. Menceritakan hubungan yang retak antara ayah dan anak hanya karena sebuah
kecurigaan. Pembaca tentu tidak kaget jika buku Tere Liye banyak diulas. Tere Liye telah bertahun-tahun memberikan
kegembiraan dan semangat membaca kepada siswa hingga mahasiswa. Tentu siswa perlu diingatkan, membaca banyak buku
dari beragam penulis adalah satu-satunya cara untuk dapat mengulas buku dengan penuh kecurigaan dan kritik. Dapat
mempertemukan dan membenturkan satu buku dengan buku yang lain adalah kegemaran pembaca sastra.
The Loved Ones Dec 01 2019 “Ferocious, visceral descriptions . . . give a powerful sense not only of Suhaila’s world but also of
the way we make and understand memories.”—Booklist “Often intense and lyrical.”—Kirkus Reviews This winner of the Naguib
Mahfouz Prize for Literature mingles memories of the past with the shifting voices of the present when the estranged son of an
Iraqi exile flies from his home in Toronto to visit her in Paris. As his ailing mother, the once-vibrant Suhaila, lies in a hospital bed,
he acquaints himself with her constellation of close friends. Immediately, he becomes immersed in the complex relationships he
has fought so hard to avoid: with his mother and his war-torn homeland. Alia Mamdouh weaves a magical tale of the human
condition in this stunning and beautifully written novel of faith, family, and hope.
ICLLE 2019 Oct 03 2022 As an annual event, International Conference on Language, Literature, and Education in Digital Era
(ICLLE) 2019 continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected
theme by language, literature and education in digital era. In 2019, this event held in 19-20 July 2019 at Padang, Indonesia. The
conference from any kind of stakeholders related with Language and literature especially in education. Each contributed paper
was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.
The Holy Woman Mar 04 2020 A powerful saga of love and family politics.
Kumpulan Kata Bijak, Motivasi, dan Nasihat Feb 24 2022 Kumpulan kata bijak Kumpulan motivasi dosis tinggi Kumpulan
nasihat Pepatah Arab Pepatah China Hadits Harry Potter, Jamil Azzaini, Mario Teguh, Ippho Santosa, dll --
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